Protokoll: Styrelsemöte ICSW Sverige den 1 juni 2017
Datum:
2017-06-01

Tid:
17.30-18.45

Plats:
Frälsningsarméns
högkvarter,
Nybrogatan 79 B

Sekreterare:

Ursäkter: Axel Ågren

Maria Doré

Deltagare:
Nader Ahmadi, Leif Öberg, Lars Liljedahl, Eva
Holmberg Herrström

Agenda

Information, diskussion, beslut

§ 1 Öppnande

Ordföranden öppnar mötet.

§ 2 Dagordning

Dagordningen godkändes

§ 3 Föregående
protokoll

Styrelseprotokollet var utskickat och godkänt.

§ 4 Information
och planering

a) Kommande styrelsemöten

Sverige

Styrelsemöten kommer att hållas två
gånger/termin på fredagar om möjligt. Nader
förordar att styrelsen ska träffas för fysiska
möten.
Beslöts hålla styrelsemöte den 24 augusti kl.
17:00 samt den 24 november kl. 14:00 på
Nybrogatan 79.
b) Medlemmar
Medlemstalet är mycket lågt. Diskussion kring
ICSWs syfte och vad vi som organisation kan
erbjuda medlemmar.
Beslöts tillsätta en arbetsgrupp bestående av
Axel Åberg, Lars Liljedahl och Leif Öberg med
syfte att till nästa styrelsemöte utarbeta ett
förslag till vad ICSW Sverige ska arbeta med
och driva.
Beslöts tillsätta en arbetsgrupp bestående av

Axel, Lars och Leif

Nader Ahmadi och Maria Doré som ska arbeta
med att öka medlemstalet.

Nader och Maria

Eva Holmberg Herrström ska ta fram en gammal
medlemslista.
c) Hemsidan
Hemsidan behöver uppdateras. Sanna Mohr
lägger ut information på hemsidan. Eva
Holmberg Herrström ska skicka kontaktuppgifter
till Maria Doré.
Beslöts att protokollen ska läggas ut på
hemsidan.
§ 5 Norden

a) Nordiska projekt
Eva Holmberg Herrström beskriver det arbeta
som tidigare gjorts tillsammans med de nordiska
organisationerna kring barnfattigdom och drop
out ur skolan och föreslår att vi ska verka för ett
gemensamt symposium i Dublin.
Beslöt att vi ska verka för att ha ett symposium
vid Världskonferensen i Dublin om
barnfattigdom gemensamt med Norge, Finland
och Danmark baserat på de papper som tidigare
skrivits.

§ 6 Europa

Maria

Eva

INGO
Eva Holmberg Herrström rapporterar om
Europarådets INGO där ICSW Europa har varit
representerat av bl. a Thomas Goldberg.
Beslöt att Eva ska kontakta Axel Ågren för att se Eva
om han är intresserad av att representera Europa.

§ 7 Världen

ICSW Sverige värd för ett globalt möte
Eva Holmberg Herrström föreslår att ICSW
Sverige ska vara värd för en tvådagarskonferens
i Malmö till hösten.
Beslöt att ICSW Sverige inte ska stå värd för ett
globalt möte i Sverige till hösten.

§ 8 Övriga
frågor

Maria Doré mejlar ut en ny kontaktlista till
styrelsen.

§ 9 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande och avslutar
mötet.

Maria

